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Výběrové řízení na provozovatele vodo-
vodu a kanalizace
Do závěrečné fáze vstupuje příprava výběrového řízení na 
provozovatele vodovodu a kanalizace v obci. V průběhu 
celého loňského roku probíhala poměrně složitá a zdlou-
havá příprava k vyhlášení této soutěže. Byl zpracován 
nový pasport vodárenské infrastruktury v obci, spočívající 
v podrobném popisu celé sítě. Následně byly provedeny 
kamerové zkoušky a vyčištění všech kanalizačních stok a 
zpracován nový Plán obnovy vodárenské infrastruktury, 
ze kterého vyplynuly investice, které by měly být prove-
deny v následujících letech. V současné době probíhají 
závěrečné revize všech dokumentů a předpokládáme, že 
k vyhlášení samotného výběrového řízení by mohlo dojít 
v průběhu měsíce dubna. Pokud vše půjde podle plánu, 
nový provozovatel by měl zahájit činnost v posledním 
čtvrtletí letošního roku.

Vodné a stočné
Zastupitelstvo obce na svém prvním letošním zasedání 
schválilo ceny vodného a stočného na období od dubna 
2016 do března 2017. Celková výše vodného je stanovena 
na 30,90 Kč včetně DPH, stočného pak na 44,60 Kč včet-
ně DPH. 

Projekt rekonstrukce ulice Nová
V minulém vydání zpravodaje jsme informovali o přípravě 
projektu na dobudování splaškové kanalizace, komunika-
ce a chodníků na ulici Nové a také o žádosti části obča-
nů o ukončení průjezdu autobusových spojů touto ulicí. 
Z konzultace této žádosti se společností KORDIS, která 
má na starosti koordinaci krajského Integrovaného do-
pravního systému, vyplynulo, že bez zachování průjezdu 
autobusů ulicí Novou v dosavadním rozsahu by nebylo 
možné zachovat stávající dopravní obslužnost této části 
obce. Žádosti proto bohužel nebylo možné zcela vyhovět. 
Jsme však přesvědčeni, že nový povrch komunikace vel-
mi zmírní nepříjemnosti, které průjezd autobusů působí 
v současnosti. Podrobnou odpověď na všechny vznesené 
připomínky obdrželi všichni signatáři žádosti prostřed-
nictvím dopisu. 
Co se týče samotné přípravy projektu, v současnosti je do-
končena dokumentace pro územní řízení a probíhá jeho 
projednávání s dotčenými orgány. U stavebního úřadu 
však musí být projednány také projekty nových kanali-
začních přípojek jednotlivých nemovitostí. Během jarních 
měsíců budou proto majitelé jednotlivých nemovitostí 
kontaktováni projekční firmou za účelem zpracování těch-
to projektů.

Provizorní oprava vozovky na ulici Nové
Koncem ledna se výrazně projevila nestabilita podloží ko-
munikace na ulici Nové. Podmáčené podloží začalo zvedat 
povrch vozovky, který následně popraskal, a vozovka se tak 
během několika dní ocitla v havarijním stavu. Abychom 
zamezili dalšímu šíření této závady a zachovali průjezd-
nost komunikace, byli jsme nuceni přikročit k urychlené 
provizorní opravě, spočívající v odbagrování nestabilních 
vrstev a jejich nahrazení betonovým a ve svrchní vrstvě 

asfaltovým recyklátem. Ten bude dle potřeby ještě případně 
zpevněn asfaltovou emulzí. Doufáme, že tato oprava vydrží 
do příštího roku, kdy by měla proběhnout kompletní rekon-
strukce celé komunikace. 

Projekt rekonstrukce ulice Družstevní
Zahájena byla také projektová příprava na dobudování 
splaškové kanalizace a rekonstrukci chodníků a komunika-
ce na ulici Družstevní. Jelikož je projekt na úplném začátku, 
budeme o dalších podrobnostech informovat až v některém 
z následujících čísel zpravodaje.

Pošta Partner 
Od 1. května se stává provozovatelem ostopovické poštovní 
pobočky Obec Ostopovice. Obnovy se dočká interiér pošty a 
rozšíří se otevírací doba v pondělí a středu až do 18 hodin. 
Rozsah služeb zůstává nezměněný a beze změny zůstává i 
služba doručovatelek. Pokud to provoz pošty umožní, rádi 
bychom zde v budoucnu nabídli i některé služby a agendy 
vykonávané obecním úřadem.

Dotační žádosti na opravy místních komu-
nikací a chodníků
V závěru roku bylo zveřejněno Ministerstvem pro místní 
rozvoj hned několik dotačních programů na opravy míst-
ních komunikací a chodníků. Ještě na konci roku se nám 
podařilo zpracovat a podat žádost na obnovu povrchů vo-
zovky a veřejného osvětlení v ulicích Branky a Na Rybníčku. 
To se však netýká části komunikace na ulici Branky 36-43, 
kde musí proběhnout složitější projektová příprava.
V současnosti pak dokončujeme žádost na projekt opravy 
chodníků a veřejného osvětlení na ulici Školní a U Kaple – 
žádost bude podána v průběhu dubna. Pokud budou tyto 
žádosti úspěšné a dotaci získáme, zahájíme práce ještě v le-
tošním roce.

Zrušení telefonního automatu
Společnost O2 nás informovala o plánu na zrušení poslední-
ho telefonního automatu v obci, v ulici Na Rybníčku. Umož-
ňuje to rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, na 
jehož základě končí společnosti O2 povinnost provozovat 
veřejné telefonní automaty v obcích naší velikosti. Podle 
sdělení společnosti O2 byl telefonní automat v průběhu loň-
ského roku využit průměrně dvakrát měsíčně.

Povinnost používat reflexní prvky na oděvu
Chodci by měli povinně používat alespoň jeden reflexní pr-
vek na oděvu, pokud jdou za snížené viditelnosti po vozovce 
bez veřejného osvětlení. Stanovuje to novela zákona o pro-
vozu na pozemních komunikacích, která začala platit 20. 
února. Tato povinnost se sice nevztahuje na chůzi po chod-
níku z Ostopovic do Starého Lískovce, přesto je zřejmé, že 
lépe viditelný chodec se může cítit i zde bezpečněji. Proto 
se rada obce rozhodla podpořit bezpečnost našich občanů a 
pořídila reflexní samonavíjecí pásky. Jeden kus je bezplat-
nou přílohou tohoto čísla zpravodaje, další pásky si můžete 
zakoupit na obecním úřadu za cenu 20 Kč.

Jan Symon



Údržba obce
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Zastupitelstvo obce Ostopovice  
schvaluje 
- za ověřovatele zápisu o průběhu 5. zasedání zastupitel-
stva obce Jana Kubíčka a Davida Šmídka.
- upravený program zasedání zastupitelstva.
- Rozpočet obce na rok 2016.
- Rozpočet sociálního fondu na rok 2016. 
- Strategický plán obce na období 2016 – 2026.
- záměr koupě pozemku p. č. 41 v k. ú. Ostopovice.
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku p. č. 41 v k. 
ú. Ostopovice za kupní cenu ve výši 3100,- Kč/m2, cel-
kem 2 129 700,- Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje kupní 
smlouvu na pozemek p. č. 41 v k. ú. Ostopovice mezi Obcí 

Výpis usnesení z  5. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16. 12. 2015

Jarní úklid
V průběhu března a dubna bude probíhat jarní úklid obce i její-
ho okolí. Společně s komisí životního prostředí plánujeme, jako 
v loňském roce, jarní brigádu. Průběžně budeme zametat uliční 
smetky a zimní posyp zametacím vozem. Hlavní ,,nános“ posy-
pu jsme z chodníků již odklidili. Do Velikonoc chceme, aby byl 
posyp a štěrk ze zimní údržby zameten a obec po zimě uklizená. 

Blokové čištění jako v loňském roce
Během letošního roku bude v obci každý měsíc probíhat blokové 
čištění místních komunikací zametacím vozem. Termín zame-
tání čisticím vozem bude stejný jako loni, vždy poslední 3 dny 
v měsíci. Před čištěním nám můžete s odklízením pomoci tím, 
že nametete případné uliční smetky do silnice. V průběhu čištění 
vysáváme též kanalizační poklopy a odkaliště. 

Černé skládky
Průběžně uklízíme po ,,někom“ černé skládky v okolí vesnice. Ve 
fotogalerii na webu obce naleznete fotky z míst, která jsme uklí-
zeli. Udivuje mě, kolik lidí si dá práci s vyhozením odpadků do 
lesa, na pole nebo do potoka u Šelše. Kdyby šlo pouze o plastové 
lahve nebo kelímky! Bohužel se v lese najde polovina kuchyňské 
linky, postele, pytle s komunálním odpadem zahrabané v jehličí, 
železo, plechovky, barvy a další nebezpečný odpad. Možná tyto 
fotky odpoví také těm, kteří si o pracovnících obce myslí, že se 
ve své pracovní době jen ,,courají“ po obci. Bohužel se zdržujeme 
s bincem lidí, kteří jsou líní odvézt odpad do sběrného dvora. 

Kontejnery v chatové oblasti
Od 1. dubna budou kontejnery na směsný komunální odpad roz-
místěny na obvyklých místech. Vyváží se 1krát za 14 dnů. Další 
informace k vyvážení kontejnerů v chatové oblasti naleznete na 
stránkách obce. Objemný odpad z chat můžete dovézt do sběrné-
ho dvora.  Otevírací hodiny naleznete rovněž na stránkách obce. 

Statistika odpadů za rok 2015
V roce 2015 bylo z obce odvezeno 309,9 t (2014: 
311,7 t). Bylo vytříděno 27,75 t plastů, 13,5 t skla, 
26,06 t papíru, 3,5 t nebezpečných odpadů. Sběrný 
dvůr převzal mimo jiné 103 t sutě, 2,1 t pneumatik, 
21,6 t dřeva na další využití, 43,9 t objemných odpa-
dů a 90 t biologicky rozložitelného odpadu, který se 
dále zpracovává. Vybraná data jsou vypsána z roč-
ních hlášení, která obec podává Statistickému a 
Krajskému úřadu. Odpadové hospodářství pro kaž-
dou obec znamená nemalou finanční zátěž. Vždy ale 
platí, že čím více se v obci třídí, tím méně bude obec 
nucena likvidaci odpadů dotovat ze svého rozpočtu. 
Nejnákladnější je likvidace nebezpečného odpadu, 
objemných odpadů a komunálního odpadu.    

Pytlový svoz
V roce 2015 bylo v obci vytříděno 27,75 t plastů, 
z toho 4,36 t z kontejnerů rozmístěných po obci, 
21,3 t plastů z pytlového svozu a 2,09 t plastů ze 
sběrného dvora. Celkem bylo vytříděno 16,8 kg 
plastů na obyvatele (2013: 5,9 kg na obyvatele; 
2014: 11,15 kg na obyvatele). Rovněž bylo vytříděno 
26,06 t papíru a lepenky, z toho 7,69 t z kontejne-
rů rozmístěných po obci, 4,9 t ze školy, 11,2 t z pyt-
lového svozu a 2,27 t ze sběrného dvora. Celkem 
bylo vytříděno 15,79 kg papíru na obyvatele (2013: 
7,7 kg na obyvatele; 2014: 16,98 kg na obyvatele). 
Sběrný dvůr a zejména pytlový svoz přispěl ke zvý-
šení vytřídění materiálů, které se předávají na další 
využití. Za poslední 2 roky se zvedlo vytřídění plas-
tů i papíru v domácnostech. Uvedená čísla vychá-
zejí z pravidelných hlášení do ISPOP s ČSÚ, která 
obec každý rok předkládá.

Jaroslav Šebánek

Ostopovice a panem Ing. Stanislavem Vaníčkem a pověřuje 
starostu jejím podpisem.

Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí 
- usnesení z jednání rady obce ze dne 5. 10., 20. 10., 3. 11., 
23. 11.  a 2. 12.  2015. 

Zastupitelstvo obce souhlasí 
- s provozováním služby Pošta Partner prostřednictvím 
Obecního úřadu Ostopovice.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zajištění služeb 
pro Českou poštu, s. p., číslo 982602000000-0041/2015 
mezi Obcí Ostopovice a společností Česká pošta, s. p., a po-
věřuje starostu jejím podpisem.

Zapsala: Radka Švihálková               
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Je diskusní fórum na stránkách obce 
přínosem?

Diskusní fórum na obecních stránkách vstoupilo do svého 
desátého roku existence.  To je dobrá příležitost pro ohléd-
nutí a zhodnocení přínosů fóra pro veřejnou diskusi o kaž-
dodenním dění v naší obci i jejím dlouhodobějším směřo-
vání. Množící se hlasy, volající v poslední době po zrušení 
diskusního fóra kvůli jeho klesající úrovni, jsou dalším 
dobrým důvodem k zamyšlení se nad budoucností tohoto 
komunikačního kanálu, který měl ve svých počátcích za cíl 
zlepšit úroveň a rozšířit možnosti veřejné diskuse v naší 
obci.

Dosavadní pravidla fungování diskusního fóra jsou velmi 
volná. Svůj příspěvek může přidat kdokoliv a vyjadřovat 
se lze k čemukoliv, a to i anonymně. Diskuse na fóru nemá 
žádného moderátora a všechny příspěvky jsou zveřejněny. 
Příspěvky, které byly za těch necelých deset let smazány, 
by šlo spočítat na prstech jedné ruky a důvodem pro jejich 
smazání byl vždy jejich vulgární obsah.

Většina příspěvků však dosud byla a je věcná a komentuje 
dění v obci, klade dotazy na obecní samosprávu či úřad, 
upozorňuje na nedostatky nebo navrhuje, co případ-
ně i jak, by šlo zlepšit. Koloritem jsou však i příspěvky, 
prostřednictvím kterých anonymní pisatelé sdělují svůj 
negativní vztah ke kdekomu a kdečemu. Součástí tako-
výchto příspěvků jsou často osobní útoky či urážky, ničím 
nepodložené spekulace nebo dokonce výmysly. Co v nich 
naopak zpravidla chybí, jsou jakékoliv návrhy na řešení 
nastíněného problému, popřípadě věcná argumentace. 
Tyto příspěvky - pokud nejsou přímo vulgární - však na 
fóru ponecháváme, neboť vypovídají především o úrovni 
samotného pisatele. Vždy, když se frekvence tohoto typu 
příspěvků zvýší, objeví se také názory, že diskusní fórum 
k ničemu dobrému nevede, neposkytuje objektivní obraz 
o dění v obci nebo Ostopovicím přímo dělá ostudu.

Je proto na místě se zamyslet, zda diskusní fórum přináší 
do veřejné diskuse více pozitiv než negativ, zda by mělo 
v této podobě pokračovat, případně jak by ho šlo zlepšit. 

Předesílám, že sám považuji diskusní fórum i přes všechny 
negativní jevy za žádoucí projev otevřenosti obecní samo-
správy veřejné diskusi. Vyjádřené názory přitom pocho-
pitelně nemusí poskytovat ucelený obrázek o dění v obci. 
Naopak je třeba je vnímat především jako osobní projev 
konkrétního pisatele. Stále však jde o jistou formu zpětné 
vazby, kterou nám občané poskytují.

Má-li se však prostřednictvím diskuse dosáhnout formula-
ce nějakého názoru či záměru vedoucího k pozitivní změ-
ně, je třeba dodržovat základní pravidla slušnosti. Diskuse 
je projevem demokracie – všechny názory mají právo za-
znít a všichni účastníci diskuse by měli dostat prostor pro 
své vyjádření. Smysluplná diskuse však potřebuje jasnou 
strukturu a diskutující se musí ctít navzájem. Nelze ano-
nymně někoho urážet a zároveň od něj vyžadovat slušnou 
odpověď. Každý názor by měl být podepřen argumenty, ji-
nak ztrácí svojí váhu. 

Účastníci diskuse si zkrátka musí být rovni – není mož-
né, aby se někteří diskutující skrývali za anonymitu in-
ternetového diskusního fóra a přitom očekávali, že se 
jejich příspěvky budou ostatní vážně zabývat. 

A to je hlavní problém současné diskuse na obecních in-
ternetových stránkách. Některé nepodepsané příspěvky 
klesají na úroveň buranského pokřikování, nepřinášejí 
žádné argumenty a nesou se v tónu osobního napadání. 
Vím, že tento typ vyjádření není na internetu nijak neob-
vyklý. Zároveň se ale nedomnívám, že takováto komu-
nikace může být přínosná pro veřejnou diskusi, protože 
zcela postrádá onen respekt k základním pravidlům dis-
kuse i ostatním diskutujícím, stejně jako je velmi chudá 
argumentačně. Co však s tím, pokud si chceme uchovat 
vysokou míru otevřenosti k jiným názorům a přitom se 
ubránit tomu, aby obecní diskusní fórum kleslo na příliš 
nízkou úroveň?

Otázkou, jak do budoucna upravit pravidla pro diskusi 
na internetových stránkách obce, se na svém posledním 
jednání zabývalo i zastupitelstvo obce. Shodli jsme se na 
tom, že hlavním problémem je právě anonymita disku-
tujících na internetu, protože jiné, neanonymní formy 
diskuse na takto nízkou úroveň zpravidla neklesají. Pro-
zatím jsme se proto se zastupiteli dohodli, že začneme 
zveřejňovat IP adresy, ze kterých jednotlivé diskusní 
příspěvky přicházejí, a následně zavedeme i registraci 
diskutujících. V praxi to bude znamenat, že ke vstupu 
do diskuse bude třeba uvést jméno a e-mailovou adre-
su, na kterou bude následně zasláno heslo pro přístup 
na fórum. Toto opatření nebude jednotlivým účastní-
kům klást zbytečné překážky, zároveň však ztíží přístup 
těm, kteří nerespektují základní pravidla slušné diskuse.  
Protože kvalitní veřejná diskuse je jedním ze základních 
předpokladů dobrého fungování obecní samosprávy a 
nechceme se o ni připravit.

Jan Symon
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Odpuštění

Jeden muž měl dva syny. Když mladší z nich začal brát dro-
gy, stal se závislým a nakonec odešel z domova i s tím, co mu 
nepatřilo. Samozřejmě všechno utratil a nakonec zůstal jako 
mladý bezdomovec se dvěma psy na ulici. Sem tam se objevila 
myšlenka na návrat, ale zaplašil ji; někdy ze strachu, že nebude 
dobře přijat, jindy z pocitu neschopnosti vrátit se opět ke spo-
řádanému životu.   

Jednou, když se blížilo jaro, odvážil se napsat rodičům a sou-
rozencům. Prosil je o prominutí a sdělil jim, že nemá odvahu 
se vrátit, přestože po tom celým svým životem touží. „Jestliže 
jste ochotni mě přijmout,“ napsal, „přivažte ke stromu před do-
mem podél trati bílý kapesník. Když na konci větve uvidím bílý 
kapesník, vystoupím z vlaku. Pokud ne, přijmu vaše rozhodnu-
tí a budu pokračovat v cestě.“
Ve vlaku si vybavoval tak dobře známý strom s vyčnívající vět-
ví, po níž v dětství tolikrát šplhal. Obával se, aby bílý kapesník 
nepřehlédl. Zároveň si však představoval holý strom bez do-
mluveného znamení a kolem srdce pocítil chlad.

Když vlak pomalu míjel dům, zůstal překvapením celý zkopr-
nělý a do očí se mu vehnaly slzy. Spatřil starý strom v úplně 
novém hávu. Bělel se pod záplavou zářících jasně bílých kapes-
níků, které rodina rozvěsila po větvích.
Jak jeho život pokračoval dál, nechávám čtenářům na domy-
šlení.

Volně zpracovala M.K.

Velikonoční naděje

Mnoho lidí dnes ani neví, proč slavíme Velikonoce.  
Ty jsou největším křesťanským svátkem, ale i pro lidi 
nevěřící něco znamenají. Přinejmenším nějaké volno.
Nejsou to jen svátky jara. Velikonoce, které slavíme 
po prvním jarním úplňku, mají svou předbiblickou 
historii jako svátek pastýřů, kteří obětovali mládě ze 
svého stáda pro ochranu a zabezpečení celé nové po-
pulace. Obětovaný beránek je chápán jako předobraz 
ukřižovaného Krista a vysvobození Izraele z Egypta, 
jako předobraz vysvobození z moci hříchu. Křesťan-
ské Velikonoce začínají Květnou nedělí, po čtyřiceti-
denním půstu.
Následující dny v týdnu jsou významnou připomín-
kou utrpení, ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Kris-
ta. Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a neděle 
(Boží hod velikonoční) připomínají tyto události. 
Na jaře někdo, kdo byl mrtev, překonal smrt a vstal 
k novému životu. Není to žádná mytologická bytost. 
Je to historická osoba, o jejíž existenci žádný člověk 
nemusí pochybovat. Učitel z Nazareta, který se jme-
noval Ježíš. Byl ukřižován a na kříži zemřel jednou 
z nejkrutějších smrtí. 
Vítězství života v jarní přírodě nám brzy – už v létě – 
zevšední a stane se samozřejmostí. I tato jedinečná 
zpráva o vzkříšení nám zevšedněla. Vždyť v dnešní 
době je tolik lidí, kteří o Ježíšově vítězství nad smrtí 
nic nevědí nebo o něm pochybují. Šťastní jsou ovšem 
ti, kteří tuto zprávu přijali a uvěřili jí. Do jejich života 
vstoupila naděje, která se s ničím nedá srovnat. Pro-
zařuje i těžké chvíle života – když se něco nedaří, když 
někdo zklame, když nejsem zcela zdráv...  
Zůstává naděje, že i když se nějaký úsek života nevy-
daří, konečné vítězství je přece jisté! Vzkříšení Ježíše 
Krista je pro křesťany centrálním bodem jejich víry, 
smrt není konec, ale nový začátek nového života. 
Proto se o Velikonocích zvěstuje, že život zvítězil nad 
smrtí. Uprostřed našeho někdy neřešitelného pro-
blému spatříme Vzkříšeného. Potřebujeme nové oči, 
abychom Vzkříšeného rozeznali uprostřed svého ži-
vota. Uvidíme ho při pohledu na lidskou tvář, na níž 
bolest ustupuje radosti, na které se rozsvěcuje naděje 
a důvěra. Vzkříšeného uvidíme při sledování, jak lidé 
řeší konflikty, jak se uvolňuje atmosféra při rozhovo-
ru, při každém usmířeném vztahu.

Vzkříšení se tedy chce zviditelnit, i když je v Bibli po-
pisováno jako něco neviditelného, nepozorovatelné-
ho. Vzkříšení uvidíme, jestliže budeme bdělýma oči-
ma pozorovat jarní rozkvétající přírodu. Ne nadarmo 
opěvují různé velikonoční písně se vzkříšením i roz-
květ všeho stvoření. 
Na Vzkříšeného hledíme v květu, který se otevírá 
z poupěte, v zelenající se trávě, v pestrosti jarní louky 
a zřetelně poznáváme, že je život silnější než smrt. Ne 
nadarmo je jaro spojováno také s láskou. 

Dívejme se pozorně kolem sebe na pučící přírodu a 
poznáme v ní sílu vzkříšení! Potřebujeme jen bdělé 
oči a otevřená srdce. 

M.K.

Farmářské trhy

I v letošním roce pořádáme v naší obci farmářské trhy. Ve 
zpravodaji naleznete pozvánku na první dvoje jarní trhy 
v dubnu a v květnu. Na podzim plánujeme rovněž 2 termíny 
a v listopadu zabíjačku. Pořádání farmářských trhů je stále 
populárnější. Možnost nakoupit si regionální či domácí po-
traviny a výrobky využívá čím dál více lidí. Na trh se snaží-
me vybírat prodejce, kteří svoji práci dělají poctivě, s láskou, 
tradicí a kvalitou. Budeme rádi za každý tip na farmáře, ze-
mědělce či řemeslníka. Pokud byste věděli o někom, kdo by 
mohl své produkty na trzích prodávat, nebo byste se chtě-
li sami zúčastnit a nabídnout své výrobky, kontaktujte nás 
prostřednictvím obecního úřadu či přímo na tel. čísle 775 
539 230.    

Jaroslav Šebánek

Obecní ples

Dne 23. ledna 2016 se konal 21. společenský ples pořádaný 
kulturní komisí obce Ostopovice. Letos se nesl v barvách ledo-
vého království a k poslechu a tanci  hrála již tradičně skupina 
,,Špunt“ pana Martina Opršála. Večer nám zpestřili tanečníci 
z taneční školy Starlet, kteří nám nejprve předvedli sérii spo-
lečenských tanců a vzápětí nás roztančili v latinskoamerickém 
rytmu. Velké poděkování patří všem sponzorům, díky kterým 
byla opravdu bohatá tombola, a díky patří také těm, kteří nám 
pomohli s výzdobou sálu místní sokolovny. 

Kulturní komise
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Co je nového v knihovně?

Především je to komunitní místnost, dalo by se říct, taková malá 
kavárnička, kde je možné si posedět, něco si přečíst, popř. se ob-
čerstvit. Tato místnost je využívána k různým akcím, besedám 
a setkáváním. Od července minulého roku zde pořádáme s Klu-
bem žen či spolkem Dobromysl každý měsíc zajímavé besedy. 
K nejzdařilejším akcím patřila výstava panenek, setkání u stro-
mečku s prohlídkou betlémů a v lednu tohoto roku jsme zde při-
vítali spisovatelku Danku Šárkovou k autorskému čtení.  
      
Stav fondu naší knihovny byl na konci roku 2015 celkem 5 897 
titulů. Počet titulů odebíraných časopisů se nezměnil, ale přiby-
ly nové časopisy, které odebíráme od letošního roku - Epocha 
a History. V loňském roce nám do knihovny přibylo 247 knih. 
Knihy se objednávají každý měsíc, proto máme stále nejnovější 
knižní novinky. Čtenáři mají také k dispozici knihy z tzv. výměn-
ného fondu. Jedná se asi o stovku knih, které se pravidelně při-
vážejí z knihovny v Modřicích a po určitém čase se zase odvezou 
a vymění za nové.      Dětský maškarní bál

Velký dík patří manželům Bečkovým, kteří se letoš-
ního dětského maškarního bálu ujali se vší vervou 
a bez nichž by se bál vůbec neuskutečnil. Pan Petr 
Coufal, který na sebe dobrovolně vzal břímě mode-
rátora a průvodce celým pozdním odpolednem, si 
za svoji odvedenou práci zaslouží také velkou po-
chvalu.  Děti tancovaly jako o život a moc se jim to 
líbilo. Na své si přišli i rodiče. Všechny děti si od-
nesly domů drobné odměny a s nimi i plno dojmů 
z příjemně stráveného pozdního odpoledne.

M. Kozlová

Vánoční strom splněných přání

Ráda bych se vrátila k loňskému adventu, kdy se 
naše obec zapojila do dobročinné akce a navázala 
kontakt s Dětským domovem Vídeňská. Jednalo 
se o 20 přání, kde si děti přály něco pod strome-
ček. Tato přáníčka visela na vánočním stromku a 
při jeho rozsvěcování byla rozebrána lidmi, kteří 
chtěli tato přání splnit. Bohužel se nám stalo, že 
do požadovaného termínu nebyly na OÚ přinese-
ny všechny dárky, ale naštěstí se nám podařilo je 
dokoupit. Dětem byly předány 18. prosince a mu-
sím konstatovat, že z nich měly obrovskou radost. 
Mnohokrát děkujeme všem, kteří se této akce zú-
častnili, ať už zakoupením dárku nebo finančním 
přispěním na stánku s výrobky dětí z dětského do-
mova při rozsvěcování stromku.  

M. Kozlová

Tříkrálová sbírka

Letošnímu koledování počasí nepřálo. Ledovka na chodnících a silni-
cích nás sice nemile překvapila, ale 30 koledníků a vedoucí skupinek se 
této nadílky nezaleklo a dostavilo se ráno ke kapličce, kde se tradičně 
setkáváme. Po požehnání otcem Františkem, který byl také velice hod-
ný a dostavil se, jsme se všichni rozešli koledovat. Naštěstí se nikomu 
nic nestalo a vše dobře dopadlo. Podařilo se nám dokonce vykoledovat 
více peněz než v loňském roce, za což patří velký dík vám všem, kteří 
jste přispěli. Děkujeme také za to, že obdarováváte naše koledníky pa-
mlsky či ovocem, za to, co dělají, si tuto odměnu zaslouží.

V letošním roce se nám podařilo vybrat úctyhodných 57 640 Kč. 
Vybrané peníze použije Charita Rajhrad na různé úče-
ly. Více informací naleznete v prosincovém zpravodaji. Cel-
kově Charita Česká republika v letošním roce vykoledovala  
96 021 315 Kč.

M. Kozlová

Dana Šárková – autorské čtení v knihovně

Naši knihovnu navštívilo v loňském roce přes 2000 čtenářů. Do 
povědomí našich čtenářů se dostaly i naše webové stránky www.
knihovnaostopovice.wz.cz. Nově máme zřízené připojení k WiFi. 
Registrovaných čtenářů má naše knihovna 200, z toho 45 dětí do 
15 let. Těšíme se na nové čtenáře.

Mgr. Alena Vamberová
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Povídání o víně - část 8.

Ve všech předchozích dílech Povídání o víně jsem se vě-
noval především vínům domácím a je tudíž na čase po-
vědět si trochu více o nejznámějších vínech a oblastech 
v zahraničí. Nemůžu samozřejmě začít nikde jinde než ve 
Francii.  Francie je vinařská velmoc, kde se víno pěstuje 
od 6. století př.n.l. S roční produkcí kolem 5 miliard lit-
rů vína je Francie spolu s Itálií největším výrobcem vína 
(ve vedení se tyto země téměř pravidelně střídají, např. 
v roce 2015 byla těsně první Itálie, v roce 2014 Francie). 
Ve Francii je okolo 900 000 ha vinic, což je 10 % rozlohy 
vinic na světě, a tím se Francie řadí na 3. místo za Špa-
nělsko a Čínu (ta předstihla Francii v roce 2015). Přibliž-
ně 25 % celosvětové produkce vína se vyrobí ve Francii. 
Průměrný Francouz vypije téměř 55 litrů vína ročně (pro 
srovnání: u nás je to asi 20 litrů).

F R A N C I E

APELAČNÍ SYSTÉM ROZLIŠUJÍCÍ KVALITU VÍN: 

Na rozdíl od České republiky, kde najdeme většinou vína od-
růdová a klasifikace vychází především z cukernatosti moštu 
(např. vína jakostní, zemská, přívlastková), opírá se francouz-
ský apelační systém o klasifikaci vinic v jednotlivých regionech 
a vína jsou většinou Cuvée, tedy směsi více odrůd.  Apelační 
systém má 4 základní kategorie: 

1. Vin de Table: obyčejná stolní vína, která se smějí vyrá-
bět ve všech oblastech za poměrně tolerantních podmínek (asi 
40 % produkce), nově mají být dle legislativy EU označena tato 
vína Vin de France.
2. Vin de Pays: zemská vína, která se smějí vyrábět na ur-
čených územích (asi 15 %), nově se má tato kategorie označo-
vat IGP (Indication Géographique Protégée = chráněné země-
pisné označení).
3. VDQS (Vins Délimités de Qualité Supérieure): uchazeč 
o AOC, vína, která se smějí vyrábět zhruba na dvaceti místech 
Francie (asi 1 %), tato kategorie by měla ale dle nové EU legis-
lativy zaniknout.
4. AOC (Appellation d´Origine Contrôlée): nejkvalitnější 
vína s kontrolovaným původem. Oblastí AOC je přibližně 450 
a v této kategorii se vyrábí asi 40 % vín. Tento apelační systém 
inspiroval postupně další země, například Itálii, Španělsko, 
Portugalsko, nověji i ČR (vína VOC). Nově by tato kategorie 
měla být označována AOP (Appellation d´Origine Protégée 
= chráněné označení původu). Nová legislativa EU je platná 
od 1. 8. 2009, ale vidíme, že francouzští vinaři neoficiálně svá 
vína i dále značí hlavně starším označením. 

Zbytek vína se používá např. k výrobě destilátů (Cognac, Ar-
magnac). Uvnitř některých AOC se dále používá podrobnější 
klasifikace k určení těch nejkvalitnějších poloh, např. Premier 
Cru, Grand Cru, Cru Classé (Cru od slovesa „croitre“ = dařit 
se). Pro všechny výše uvedené kategorie jsou v daných oblas-
tech určeny povolené odrůdy, hektarový výnos, požadavky na 
vinohradnictví, kvalitu moštu a postupy vinifikace. Na celý 
systém (který se navíc stále vyvíjí a mění) dozírá od roku 1935 
organizace INAO (Národní institut potvrzování původu).

NEJZNÁMĚJŠÍ ODRŮDY VE FRANCII: 

Skladba odrůd je samozřejmě jiná než v ČR a mno-
hem častěji jsou pěstované modré odrůdy. Větši-
na celosvětově nejznámějších odrůd pochází právě 
z Francie. Nejčastější jsou tyto odrůdy:

1. Modré odrůdy  
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Pinot 
Noir, Syrah (Shiraz), Gamay, Grenache, Tempranillo, 
Sangiovese, Nebbiolo, Zinfandel 

2. Bílé odrůdy  
Sauvignon Blanc, Chardonnay, Sémillon, Chenin 
Blanc, Riesling, Gewurztraminer, Muscat, Pinot 
Blanc, Sylvaner, Pinot Gris, Viognier, Macabeo

VINAŘSKÉ OBLASTI FRANCIE: 

Francie má 17 vinařských oblastí, které jsou pak dě-
leny na řadu podoblastí. Nejvýznamnější jsou tyto 
oblasti:
Bordeaux (nejznámější vinařská oblast na světě, vy-
produkuje 600 milionů litrů převážně červeného vína 
ročně), Burgundsko (tradiční soupeř Bordeaux, 
známou vinařskou podoblastí je Beaujolais, kterou 
proslavilo Beaujolais Nouveau), Champagne (pro-
slavená výrobou pravého šampaňského), Alsasko 
(jediná francouzská oblast, která svou pověst založila 
na odrůdových bílých vínech), Provence (nejstar-
ší francouzská oblast, proslavená výrobou růžového 
vína, celá polovina růžových vín z produkce Francie je 
odsud), Údolí řeky Loiry - Vallée du Loire (údaj-
ně nejkrásnější vinařská oblast ve Francii i na celém 
světě), Languedoc-Roussillon (největší vinařská 
oblast světa, vyprodukuje 1/3 francouzské produkce 
vín), Údolí řeky Rhony - Vallée du Rhône (pro-
slavená červenými Syrahy a Grenache),  Cognac 
(známá výrobou pálenky z vína – Cognacu), Arma-
gnac (vyrábí se zde pálenka  Armagnac, která je star-
ší než Cognac).
Francie a víno jsou téměř synonyma. Určitě stojí za 
to francouzská vína objevovat, i když to dá práci. Bo-
hužel ne každé AOC víno koupené například jako lev-
né víno v supermarketu je zárukou kvality. Tak jako 
ne každé Chateau je zámek (ve Francii se tak nazý-
vá zemědělská usedlost, ve které sídlí majitel vinice, 
a může to být klidně jen skromný domek na vinici). 
Inu staré francouzské přísloví praví: „Nejlepší využití 
pro špatné víno je zahnat jím chudé příbuzné.“ 

Přeji vám příjemné objevování rozmanitých fran-
couzských vín a pěkné jaro.

Petr Havliš
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Výstava betlémů

Pěkné dopoledne, odpoledne, či podve-
čer, milí čtenáři, 
někteří z Vás jste zhlédli v měsíci prosin-
ci minulého roku v komunitní místnosti 
knihovny v Ostopovicích ukázky betlémů 
spojené s rozdáváním betlémského svět-
la. Stavění betlémů u nás patří k nejstar-
ším vánočním zvykům, daleko starším, 
než je zdobení vánočního stromku.

Pro ty, kteří neměli čas nebo z nějakých 
důvodů nemohli přijít a přesto by je to 
zajímalo, přinášíme aspoň tento krátký 
článek. 

Nejenže se v tak malé místnosti sešlo ko-
lem 30 kousků betlémů, ale byl nazdo-
ben i stromeček starými ozdobami na-
šich prarodičů, popíjel se vánoční punč, 
posedělo se při besedě u stolečků, s man-
žely Pacalovými se zazpívalo i pár koled 
a v našich domovech se potom rozsvítilo 
betlémské světlo.

Sešly se betlémy tištěné papírové od ma-
lířů Josefa Lady s vyobrazenou typickou 
poezií české zimy,  Mikoláše Alše z roku 
1902, Vojtěcha Kubašty, nejplodnějšího 
betlémáře 20. století, kde nikdy nesmí 
chybět Karlův most anebo Hradčany. 
Dále krojový betlém Marie Fischerové – 
Kvěchové s darovníky v lidových krojích 
z celé naší země a betlém Josefa Weniga 
z roku 1916, kdy se poprvé v historii bet-
lémů objevila scenérie zasněžená.

Mezi vystavovanými kousky byly betlé-
my vyřezávané ze dřeva, jeden dokonce 
přímo přivezený z Jeruzaléma, další od 
sochaře a řezbáře Zdeňka Macháčka ml., 
betlémy keramické, z terakoty, sádrové, 
háčkované a v neposlední řadě z ovčího 
rouna s 50 figurkami. 

Byly to betlémy kupované, starožitné 
po předchozích generacích, raritou byly 
i dva betlémy cca 100 let staré, ale také 
současné, vyráběné šikovnou rukou laika 
pro potěchu z vyrobení si něčeho svého.

Všem, kteří se na výstavě podíleli nebo 
kteří zapůjčili svoje krásné betlémy, moc 
děkujeme.

Za organizátory
Dobromysl a Klub žen napsala  

Radka Švihálková

betlém z rouna

betlém z terakoty
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Útržek z historie 
ostopovického Sokola

Přestavba sokolovny
Ostopovická sokolovna se začala stavět už 
před druhou světovou válkou, v roce 1937. 
O pětadvacet let později, v roce 1962, přišlo 
vedení Sokola s plánem, že se areál zvelebí. 
Tou dobou bylo na prostranství před budovou 
hřiště na házenou, kolem vedla cyklistická 
dráha, bylo zde doskočiště, na místě dnešní-
ho chodníku stála kuželna, v areálu fungovalo 
hřiště na volejbal a mezi lípami byl vybeto-
novaný taneční parket. V rámci rekonstrukce 
byly vykáceny stromy a fungující sportoviště 
bylo zlikvidováno. Plánované zvelebování už 
se neuskutečnilo, okolí sokolovny zůstalo ne-
dokončené dalších šest let. 

Roku 1968 vznikl nový sokolský výbor s plá-
nem „aby se s tím Sokolem něco udělalo“. Po-
stupně se začalo upravovat venkovní hřiště na 
házenou. Vozil se písek ze Střelic, aby se plo-
cha opět srovnala. Znovu se začala trénovat 
národní házená, zatím alespoň žactvo. 

O sedm let později došlo i na rekonstrukci 
budovy, konkrétně pravé části se sociálním 
zařízením. V rámci „akce Z“ začaly brigádnic-
ké práce. Část budovy musela být stržena, po-
stavily se základy. Vše muselo být hotovo do 
8. května, kdy přišel pan Filípek se zednickou 
partou a spolu s brigádníky během toho dne 
postavili celé přízemí. Potom bylo třeba zajis-
tit překlady a provizorní střechu. Následovaly 
vnitřní práce, omítky, odpady, příslušenství. 
Vše se muselo stihnout do sokolského plesu, 
který se konal 12. ledna. A taky se stihlo. 

Tím však rekonstrukce neskončila. Po plese 
přišel nový nápad, postavit ještě druhé patro. 
O cvičení byl tehdy velký zájem a spodní tělo-
cvična nestačila. Brzy se začalo s přípravami 
na druhou etapu. Vozily se cihly, sundala se 
provizorní střecha a 8. května se opět za po-
moci pana Filípka a jeho zedníků postavilo 
celé druhé patro. Pan Stanislav Šmíd zařídil 
v učňovském středisku v Žabovřeskách kon-
strukci střechy, která se sem převezla a jeřá-
bem nainstalovala. 

V horním patře se hrával stolní tenis a cvičilo 
zde žactvo. Když se házenkáři dostali do prv-
ní ligy, vznikla zde ubytovna pro 35-40 lidí.  
Po skončení první ligy se sem přesunula hospoda. 

Podle vyprávění Aloise Čížka sepsala S. F. 

Budeme rádi, když se ozvou i další pamětníci 
a přispějí svými vzpomínkami na chod a his-
torii ostopovického Sokola. 
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Nevíte si rady s počítačem? Potřebujete kamerový systém? Nově opravy  
prasklých LCD mobil/tablet. Kontakt: 608 887 655,   www.pecka.info

RESTAURACE PODSKALNÍ MLÝN –Přijmeme kuchaře a servírku na HPP i brigádně. 
Servírka možno i jako přivýdělek k MD. Dobré platové podmínky. Nástup možný ihned. Tel.602 404 828

Sháním chalupu nebo menší RD. T: 737 309 875

Koupím udržovaný byt. Spěchá. T: 722 012 297

Inzerce:

Koupím RD se zahradou v Ostopovicích nebo vyměním za zahradu 
 se zděnou chatou ve Střelicích + doplatek. tel.: 608 420 339
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Cestujeme letem světem

V měsíci únoru jsme v mateřské škole cestovali po světě. 
Naše putování začalo divadelním programem „S Čabíkem 
kolem světa“ a postupně jsme ve třídách navštívili Afriku, 
indiány v Americe, klokany v Austrálii, Eskymáky v Grón-
sku a v Asii jsme zkoušeli psát japonským písmem Katakana. 
Mohli jsme tak lépe poznat odlišnosti různých kultur a způ-
sob života lidí i v jiných částech světa. Věříme, že se do těchto 
vzdálených zemí podíváme nejen virtuálně.

Noc s Andersenem

Proslulý světový pohádkář Hans Christian 
Andersen se narodil v Dánsku 2. dubna 
1805. Jeho rodina byla chudá a žila v jed-
né místnosti. V 11 letech mu zemřel otec 
– živitel rodiny. Aby ulehčil tíživé situaci, 
musel mladý Hans zanechat školy a začal 
pracovat v továrně. Ve svých 14 letech se 
vydal do Kodaně, kde se bez úspěchu živil 
jako zpěvák a herec loutkového divadla. 
Psal romány, básně, divadelní hry a hlav-
ně pohádky. Na jaře roku 1872 Andersen 
spadl z postele a vážně se zranil. Již nikdy 
se zcela neuzdravil. Zemřel v létě 1875 ne-
daleko Kodaně. Den jeho pohřbu, kterého 
se zúčastnil i král Christian, byl vyhlášen 
jako národní den smutku. (K. Tomašovi-
čová, H. Zeráková, Z. Štěpánková, V. Va-
níčková)

Noc s Andersenem je akce knihoven a škol 
na podporu dětského čtenářství, při níž 
děti nocují v knihovně či škole v den vý-
ročí narození dánského pohádkáře Hanse 
Christiana Andersena, které připadá na 2. 
dubna, kdy je od roku 1967 vyhlášen i Me-
zinárodní den dětské knihy.  (N. Lidická)

První noc s Andersenem proběhla na pře-
lomu března a dubna v roce 2000 v dět-
ském oddělení knihovny Bedřicha Beneše 

Buchlovana v Uherském Hradišti. Tato akce se nyní pořádá kromě Čes-
ké republiky i na Slovensku, v Polsku, Rakousku, Slovinsku a Německu.  
(J. Rotter)

Na noc s Andersenem nás čeká mnoho zábavy, hodně her, čtení jeho úžas-
ných knih, divadlo, různé filmy, dánské speciality a další!!!
Akce se koná dne:  1. dubna 2016 – 2. dubna 2016
Akce začíná v: 17:00. Více najdete na www.zsostopovice.cz
(A. Horáčková, K. Pilný)

Dánské speciality: masové kuličky, borůvkový koláč
Dánská snídaně: dánská snídaně bývá většinou studená, jedná se o kávu, 
pečivo s máslem a různými přílohami. (A. Pražák, M. Tureček)

I tradiční maškarní karneval se nesl v duchu multikul-
tury. V průběhu karnevalu jsme stříleli z luku a házeli 
lasem jako indiáni, bubnovali s černoškou, lovili ryby 
s Eskymákem, jedli hůlkami s Japonkou a krotili býka 
ve Španělsku.
Krásnou tečkou za naším cestováním byla návštěva 
hvězdárny, kde jsme se podívali i mimo planetu Zemi.
Teď už se těšíme na další jarní akce (burza 16. 3., veliko-
noční dílny 23. 3. a jarní tvoření při oslavách Dne Země 
22. 4.).

Děti a učitelky mateřské školy

Z naší školy
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MASOPUST – období před postní dobou a Velikonocemi 

V pondělí 8. února přišla do 1. a 2. třídy povyprávět vzpomínky 
na masopust a masopustní průvod v Ostopovicích místní rodač-
ka paní Vlasta Pacalová. Prozradila dětem, že masopustní doba 
trvá od Tří králů do Popeleční středy, popsala, jaká zábava a leg-
race byl masopustní průvod Ostopovicemi, když např. za „ne-
věstu“ chodil převlečený vysoký muž a za „ženicha“ zase menší 
kulatější žena. Na promítnutých fotografiích z dob před více jak 
20 lety jsme měli možnost poznávat i místa, kudy průvod chodil. 
Masky dostávaly od obyvatel např. koblížky, které připomínají 
tvarem a barvou slunce, na které se všichni v zimě těší.

Paní Pacalová dětem přidala i krátké vyprávění, proč 
se Ostopovice jmenují právě Ostopovice. Nevíte? 
Zkuste se jich zeptat.
V úterý 9. února se každá třída vydala na krátký prů-
vod ke starším žákům do vyšších ročníků, kde říkan-
kami, písničkami a tanečkem připomněla poslední 
den masopustu a nezapomněla přidat ani drobnou 
informaci.

Za 1. a 2. třídu Mgr. Renata Czelisová



Z naší školy
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Školní ohlédnutí

Vážení a milí čtenáři našeho zpravoda-
je, přehouplo se nám první pololetí a 
my vám přinášíme zajímavosti a radosti 
z naší školy. Děje se toho stále dost. Mo-
tto školy je „Středem obce“, opakujeme si 
to na poradách a různých setkáních. Tedy 
škola je místem, kde se lidé potkávají, 
vzdělávají a vzájemně podporují od ko-
čárku po nejstarší. Pevně věřím, že si tuto 
myšlenku vybavíte při čtení následujících 
článků o našich dětech, rodičích mladších 
i starších, nadšených seniorech a dalších, 
kteří jakkoli s naší školou spolupracují.

Poděkování a potlesk patří především na-
šim žákům za kvalitní reprezentaci. Není 
to totiž jen o tom, že hlásají dobré jméno 
školy – to by byl špatný cíl. Především zá-
pasí sami se sebou, přemáhají sami sebe 
a posouvají se o kus dopředu. Děcka, dě-
kujeme za vaši matematickou olympiá-
du, florbalové turnaje, divadelní festival, 
bruslení, lyžování. Děkujeme vám, že si 
navzájem pomáháte, jste si navzájem uči-
teli a žáky, připravujete se do školy, no-
síte své referáty a vymýšlíte akce pro nás 
ostatní. Neučíte se totiž pro nás učitele, 
ale sami pro sebe.
V lednu přišlo k zápisu do ZŠ 21 dětí ne-
jen z Ostopovic. Přeji nejen jim, ale i nám 
všem, abychom si vážili toho, že patříme 
do jedné školy, která je ve „Středu obce“.

Petr Juráček, ředitel školy

Čtení ve školní družině

Školní družina na naší ostopovické základní škole pokračuje v aktivitách 
podporujících čtenářskou gramotnost žáků. Pravidelně jednou měsíčně 
probíhá ve spolupráci se seniory „Malé čtení“ pod záštitou kampaně Celé 
Česko čte dětem. Čestným hostem na „Velkém čtení“ byl pan farář Franti-
šek Koutný, paní Kozlová a vychovatelka Sylva Filová, toho času na mateř-
ské dovolené. Vychovatelské otěže ve druhém oddělení ŠD převzala nová 
vychovatelka, paní Lenka Cunderová. V blízké budoucnosti plánujeme ve 
spolupráci se členy pedagogického sboru a rodiči besedu o povolání. 

Mgr. A. Havlíková, vychovatelka ŠD

Kometa a třeťáci
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Bruslení v DRFG (Rondu) Aréně

Měli bychom pro vás malé zajímavosti o bruslení v DRFG 
Aréně.
V pondělí, tedy 22. února, jsme jeli celá škola bruslit do 
DRFG Arény. Pozvání jsme dostali díky tomu, že Ostopo-
vice podporují Kometu. Jeli jsme dvěma autobusy, někteří 
rodiče jeli autem a bylo nás kolem stovky. Čekala tam na nás 
paní a ukázala nám, kde se máme převléci. Potom už jsme 
šli na led, kde na nás čekali trenéři HC Kometa Brno. Na 
začátku jsme měli volnou jízdu, pak nás ale začali trénovat. 
Nejdříve jsme měli za úkol jezdit citrónky, pak následovaly 
jízdy v dřepu a nakonec přeskakování čar. Paní nás potom 
vzala na prohlídku haly, ukázala nám úplně vše, co jsme 
chtěli vědět. Dokonce jsme viděli i trénink A týmu!

Žáci 5. ročníku se zeptali pár rodičů, co tam byli s námi. 
A tady si přečtěte, co nám napsali.

„Bruslení bylo super, mohli jsme vyzkoušet stejný led jako 
extraligoví hokejisti. Bylo fajn, že se dětem věnovali i hoke-
joví trenéři. Líbila se i prohlídka zákulisí, kam se normál-

ně dostane jen málokdo, a trénink hokejistů Komety jen 
podtrhnul pěkný zážitek. Za tuto akci patří dík.“

Radovan Chlup

„Dobrý den, žáci 5. ročníku, jste šikulky stejně jak všich-
ni účastníci na akci Bruslení s Kometou. Pro všechny 
určitě krásný sportovní zážitek, jak pro Vás mladší, tak 
i pro nás dříve narozené. Velký dík i Vašim hodným uči-
telům. A jak se teď bude fandit v Ostopovicích? Ostopky, 
jedem...“

Olga Rybová

„Bruslení v Rondu a setkání s týmem a zázemím Kome-
ty bylo velice silným zážitkem, jednalo se o velmi ojedi-
nělou příležitost a jsem velmi rád, že jsem se mohl této 
události účastnit. Děkuji tímto zastupitelům obce a škole 
za zajištění partnerství s tímto hokejovým klubem, za 
realizaci tohoto setkání a umožnění vstupu i rodičům.“

Radovan Janata

A doufáme, že příští rok, jestli pojedeme na Kometu, tak 
pojedete s námi. :D

Vašek Starý
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Z naší školy

Charitativní projekt 
„Upleť nebo uháčkuj čtverec“ 

Sběr na ZŠ a MŠ Ostopovice pomalu končí…
Do 31. března 2016 zbývá ještě posledních pár dnů na 
tvoření pletených či háčkovaných čtverců, které zahřejí 
sirotky a opuštěné děti v Jižní Africe. Kdo můžete, při-
dejte se ještě k nám a doneste je nebo pošlete po dětech 
do školy. A jak na to? Stačí uplést nebo uháčkovat čtve-
rec o rozměrech 20x20 cm. Použít lze přízi syntetickou 
nebo kombinaci vlny s umělou příměsí. Důležité je, aby 
čtverce byly hřejivé, příjemné a nekousaly. Na konci 
čtverce je potřeba zanechat přibližně 50 cm dlouhý 
ocásek, který je k němu potřeba „přimotýlkovat“, aby 
se nezapletl s ostatními. Dobrovolníkům v Jižní Africe 
slouží k sešívání jednotlivých čtverců do dek. Na jednu 
deku je potřeba celkem 35 ks.
Případné dotazy Vám ráda zodpovím. 
Více informací naleznete na 
https://upletctverec.wordpress.com/.

Za ZŠ a MŠ Ostopovice Mgr. Renata Czelisová

Mé povolání - beseda s rodičem 

Často si do ZŠ Ostopovice zveme přednášející, 
kteří žákům předají něco ze svých zkušeností či 
zážitků. My učitelé dokážeme nastudovat mno-
hé informace, ale nikdy nenahradíme člověka, 
který se v něčem skvěle vyzná, něco důležitého 
dokázal či zajímavého prožil. Takovou přímou 
zkušeností pro žáky byla i beseda s jedním z na-
šich tatínků – podplukovníkem inženýrem Da-
videm Čepem. 
Pan Čep si na úvod besedy připravil prezenta-
ci o Armádě České republiky. Žákům představil 
jednotlivé složky armády, vojenské uniformy, 
barety i vojenské hodnosti. Poté povyprávěl o 
svém zaměstnání podplukovníka u dělostřelec-
tva. Následovala prezentace o jeho misi v Af-
ghánistánu. Reálné fotografie a videa dětem při-
blížily úplně jiný svět. Snad si budou více vážit 
všech těch vymožeností, které jim život v České 
republice nabízí.
Na fotografiích i ve videích se objevila nejrůznější 
vojenská technika. Právě tato videa a fotografie 
inspirovaly žáky 1. ročníku ke skupinové výtvarné 
práci. Pan Čep rozdal dětem velké množství dá-
rečků. Mezi nimi byly i krásné obrázky vojenské 
techniky. Žáci si jednotlivé dopravní prostředky 
vystříhali a vytvořili z nich zajímavé plakáty vo-
jenských cvičení. Práce žáky úplně pohltila. Ze-
jména chlapci se pouštěli do náruživých debat o 
rozmístění všech obrázků. Dívky si více užívaly 
dokreslování okolní krajiny. Vzniklá díla nám 
budou ještě dlouho připomínat skvělou besedu. 
Tímto panu Čepovi ještě jednou moc děkujeme 
za netradiční zážitek.

M. Hostinská
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Vzdělávání našich seniorů

Počítačová gramotnost je jednou z kompetencí nezbytnou 
pro život ve 21. století. Tak hovoří odborná literatura. Po-
čítače jsou každodenní součástí našich životů. Rychlost 
přenosu dat i informací pomocí počítačů využívají nejen 
velké firmy, ale i my, běžní uživatelé. To, že využívají počí-
tače opravdu všechny generace, dokazuje již druhým rokem 
naplněný kurz obsluhy a využití počítačů pro ostopovické 
seniory pořádaný naší školou. 
Letos kurz práce s počítačem absolvovaly pouze Dámy. To 
velké D si opravdu zasluhují. Dvanáct úterních podvečerů 
bylo velkou radostí pro nás, učitele, nejen se s Dámami se-
tkávat, ale mít možnost je učit a nechat je poznávat složitý 
svět informačních technologií, sdílet s nimi radost z osvojo-
vání nových dovedností. Všechny byly trpělivými a pilnými 
studentkami. Za celý přístup i za jejich posun v oblasti po-
čítačové gramotnosti jim ze srdce gratulujeme a těšíme se 
opět za rok s dalšími zájemci na viděnou!

Petra Turečková a Petr Juráček, pedagogové školy

„Hodina počítačů, byla pro nás, seniory, velkým přínosem 
k důkladnému seznámení s počítačovou problematikou.“

Vlasta Růžičková

„V každé hodině mi  tam bylo velice dobře. Zamýšlela jsem 
se nad tím, co mi kurz dal kromě nových dovedností. Pře-
devším Radost. Radost z učení, radost z úspěchu, když se 
mi povedlo využít nově naučené. Úžas, co všechno se dá na 
počítači vytvořit, úžas, co všechno jsem schopna se v mém 
věku naučit. Motivaci, abych počítač používala častěji než 
dřív, motivaci, abych byla tvořivější. Možnost být ve spo-
lečnosti príma lidí, sdílet s nimi podobné pocity a vymě-
ňovat si s nimi zkušenosti. Kurz mi také zvedl sebevědomí.  
Ještě jednou za všechno děkuji a těším se, že se opět při-
hlásím.“

Jaroslava Mynářová

„Tento kurz mně přinesl mnoho věcí, naučila jsem se 
založit novou složku a ukládat do ní zajímavosti, kte-
ré jsem si našla na internetu, stahovat fotky z mobilu 
na počítač a na flešku a třídit fotky do složek. Hlavně 
jsem si uvědomila, že v mém pokročilém věku jsem ještě 
schopna se naučit něco nového a tak si obohatit život. 
Za vše, co jsem se naučila, vděčím vyučujícím, panu ře-
diteli Petru Juráčkovi a paní zástupkyni Petře Turečko-
vé, za což jim z celého srdce děkuji.“

Květa Dobšíková

„V kurzu na počítači jsem se zdokonalila v psaní ve 
Wordu, naučila stahovat fotky z mobilu, upravovat je 
a uložit do své složky.“

Helena Vlachová

„Váš kurz byl to nejlepší, co mne mohlo potkat. Když 
jsem k vám ponejprv přišla, tak mi vnučka ukázala, jak 
se pouští počítač, a to bylo všechno. Názvy jako Word, 
plocha, CTRL, to bylo pro mě úplně neznámé. Díky vaší 
trpělivosti a ochotě umím to, co potřebuji – odeslat, 
přečíst, vyhledat, stáhnout obrázek, uložit, listovat ve 
zprávách, najít písničku. Pro vás je to možná málo, ale 
pro mě to hodně znamená a moc za to děkuji.“

Libuše Majdlová

„V kurzu jsem velmi spokojená, protože se zde stýkám 
s lidmi, kteří mají podobné zájmy jako já. To za prvé.
A za druhé: Díky Vašemu vstřícnému přístupu k na-
šim požadavkům jsme se naučily snáze pochopit prá-
ci s Wordem, stahování fotek a textů, úpravu obrázků 
a další činnosti spojené s počítačem. 
Ještě jednou děkuji Vám oběma za laskavý přístup 
k nám seniorům.“

Miroslava Pešková
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Ze zápisníků žáků pátého ročníku

Učíme mladší spolužáky
Druháci se chtěli dozvědět více o krychlích. Proto poprosili nás (páťáky), aby-
chom je něco o krychli naučili. Tak jsme souhlasili. Museli jsme si pro ně něco 
připravit. Další týden nás poprosili i třeťáci.

Daniel Řičánek

2N-něco navíc©
2n je skupinka žáků 5. ročníku, kteří se hlásí na gymnázium. Každou středu 
si kontrolujeme vypracované Scio testy a vždy dostaneme nové, které děláme 
doma.  Příklady si pak společně ukazujeme nebo nám je pan učitel vysvětlí. Já 
osobně se na gymnázium asi hlásit nebudu. Chodím tam, abych se naučil něco 
nového a získal novou zkušenost.

Lukáš Sekanina

Matematická olympiáda
Dne 19. 1. jsme se s Eliškou Trčkovou účastnily ve Šlapanicích soutěže matema-
tická olympiáda, šedesátý pátý ročník. Obě jsme byly v kategorii Z5 - kategorie 
pro 5. ročník. Všichni účastníci dostali tři úkoly, čas byl 60 minut. 
Předkládám vám úlohu ze 64. ročníku:
V kouzelnickém bazaru si kouzelníci mezi sebou měnili kouzelnické klobouky, 
hůlky a pláště. Za 4 hůlky je 6 plášťů a za 5 hůlek je 5 klobouků. Kolik plášťů je 
za 5 hůlek a 1 klobouk? 
Své odpovědi můžete posílat na info@zsostopovice.cz – zkontroluji to.
V okresním kole jsem byla třetí ze 150.

Jana Chaloupková

OKD aneb Ostopovické kreativní divadlo
Na divadlo se dvanáct herců připravovalo zhruba jeden měsíc. Byla to dřina, ale 
výsledek stál za to. Museli jsme připravit kulisy, herci se museli naučit scénář a 
svoji roli. Po naučení textu se herci vydali zkoušet přímo do Troubska, zkouška 
byla dvakrát, pokaždé jsme byli zastavováni a říkali jsme si chyby. Divadlo bylo 
dlouhé asi 20 minut a hráli jsme je v Katolickém domě v Troubsku při festivalu 
divadel 21. února. Po divadle jsme šli na oběd a po obědě jsme čekali, až dohrají 
další divadla a bude vyhlášení. Bylo tam 5 souborů. V celkovém hodnocení jsme 
se umístili druzí a měli jsme nejlepší herečku a herce a komika. Komik a herec: 
David Berka, herečka: Zdeňka Štěpánová.
Byl to pro nás veliký úspěch, i proto jsme hráli i reprízu – pro naše spolužáky, uči-
tele a rodiče ve škole. A dál? Budeme nacvičovat jiné představení pro novou akci.

Eliška Trčková, David Berka

Nevidomí – stejní jako my
Pátou třídu navštívil Kamil Fajmon. Kamil je člověk, který je nevidomý. V úterý 
nám přišel do páté třídy povykládat, jak se mu žije, když nevidí, a jak se žije 
ostatním. Ukázal nám různé věci. Čím se například píše, jak funguje telefon, 
počítač atd. Také nám ukázal, jak se dávají prát ponožky, aby věděl, která je kte-
rá. Ukázal nám zařízení, které pozná, jakou má prádlo barvu atd. Přivedl s se-
bou také psa, který ho zavedl do školy. Řekl nám, že pro nevidomé jsou dobrá 
skoro všechna psí plemena, ale ne malí psi. Nejčastější jsou například: německý 
ovčák, labradorský retrívr, zlatý retrívr atd. Ale s sebou měl border kolii. Díky 
setkání jsme poznali slepého člověka, který je stejný jako my.

Bára Kondvárová

Nerfkiáda
Tato netradiční hra se konala 25. února odpoledne v sokolovně. Co je to nerfka? 
Pistole, která má místo nábojů molitanové šipky. Hrají dva týmy proti sobě. 
V týmu je 5 hráčů.
Úkolem hry je vzít soupeřův kolík, přitom hráče nesmí trefit soupeřova šipka.
Každý hráč musí mít brýle. Podmínkou je sálová obuv, tepláky a dlouhý rukáv.

Hru naplánovali a řídili: Daniel Tureček a Adam Pražák

Z naší školy
Pozvánka do Dobromyslu – 
rukodělného setkání nejen 
pro dobrou mysl

Milé čtenářky, určitě již mnohé z Vás sly-
šely o našem výtvarném setkávání, třeba 
byste se i rády zúčastnily, ale nevíte jak.

Dobromysl není skupina uzavřená, je ote-
vřená pro všechny, neustále se obměňuje, 
takže je jen a jen na každé z Vás, která se 
chce seznámit, něco nového poznat, za-
žít, naučit se a v neposlední řadě si hlav-
ně něco vlastnoručně vyrobit a přinést si 
domů.
 
Setkáváme se ve všední den v 17 hod. 
v sále Restaurace U Volejníků cca 6 x 
ročně, věnujeme se různým výtvarným 
technikám, se kterými Vás naše lektorky 
seznámí a naučí Vás je. Platí se vždy za 
jednotlivý kurz, kterého se zúčastníte.
 
Máte-li zájem se přijít podívat anebo se 
k nám i přidat, napište na e-mail: 
evidence@ostopovice.cz 

Radka Švihálková, Magda Jelínková
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V pátek 19. 2. pořádal ostopovický Sokol tradiční maškarní ples 
na téma Letem světem aneb kultury národů. Na úvod nás při-
vítal starosta Sokola Pavel Krejčík a představil zástupce zemí z 
různých koutů světa, například z Japonska nebo Saudské Arábie. 
Na hostech bylo vidět, že se přišli bavit, jen co kapela „Stereo“ 
začala hrát, byl hned plný taneční parket. Další průběh maškarní-
ho plesu zpestřila různá vystoupení v podání pořadatelské party 
završená tombolou.

J. Pazourek

foto A. Zatloukal


